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A pesquisa em questão é a etapa brasileira de uma pesquisa transcultural, que se intitula 

“Violência sexual e Bullying na escola: um estudo transcultural das violências entre pares/casais 

adolescentes inseridos no contexto escolar brasileiro e português (contexto brasileiro)”. Objetiva 

mapear a incidência de agressões e bullying entre pares, namorados/ficantes jovens e 

adolescentes, buscando identificar, se for o caso, se há indícios de violência sexual, num contexto 

onde por meio da “naturalização” do fenômeno, presume-se que tais atos, sejam de cuidados de 

quem gosta, se preocupa e ama. 

Para a coleta de dados organizamos um questionário semi-estruturado, fazendo uma adaptação ao 

Questionário de Agressão entre Pares (Bullying) (QAP), utilizado por Fávero e Rodrigues em 

(2008) do Instituto Superior da Maia – ISMAI em Portugal. A adaptação que resultou na versão 

atual do nosso questionário, e com o qual estamos trabalhando, é aqui identificado como: 

Questionário Agressão e Bullying entre Pares (QABP), que foi encaminhado inicialmente para 

alguns colaboradores e parceiros do LabEduSex, para apreciação no processo de validação. A 

validação deste questionário em sua pré-testagem, nos permitiu perceber problemas nas questões, 

e que acabariam por comprometer a sua compreensão, por ocasião da aplicação com público a ser 

pesquisado. A proposta original da pesquisa, era a de fazer a etapa de sensibilização e de 

aplicação do QABP presencialmente, no entanto, assim que iniciamos as atividades, percebemos 

ser inviável, por se tratar de uma amostragem do fenômeno no Brasil, e que com os parcos 

recursos de que dispúnhamos, por certo levaríamos muito tempo para cumprir com as etapas da 

pesquisa. Deste modo, considerando as possibilidades que a Educação a Distância nos 

disponibiliza, e ainda a experiência com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

lançamos mão destes recursos. 

Deste modo, realizamos duas E-Oficinas, uma no final de 2016, e a outra no início de 2017, que 

objetivaram cumprir com a etapa de sensibilização, bem como aplicação do questionário que nos 

disponibiliza os dados para a sistematização da referida pesquisa. A E-Oficina como recurso 
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pedagógico, pode contribuir com uma produção coletiva, com a finalidade de promover o 

aprendizado compartilhado, podendo fazer parte do planejamento de diferentes atividades 

acadêmicas, no caso, como etapa de sensibilização e espaço de coleta de dados da pesquisa ora 

apresentada. No final de 2016, abrimos inscrições com divulgação em redes sociais, e convite a 

Instituições de Ensino Superior (IES) de todas as regiões no Brasil, onde obtivemos 124 inscritos 

para a E-Oficina. Avaliamos que possivelmente, o período, final do semestre, não tenha sido 

favorável, aliado ao fato de uma atualização na configuração do ambiente virtual. Assim, no 

início de 2017, reeditamos a E-Oficina, com uma campanha de divulgação mais contundente, 

retomando os contatos com IES de todas as regiões do país. Nesse momento tivemos 462 

inscritos. Observamos, que nas duas etapas, as inscrições foram por adesão de interesse, e 

considerado a divulgação feita pelas respectivas instituições, conforme pudemos perceber na 

origem destas inscrições nas duas ofertas. Tivemos uma maior adesão no estado de Santa 

Catarina, seguido de Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Ao iniciar a análise dos dados, nos deparamos com as primeiras impressões das discussões sobre 

‘Agressão entre Casais/Pares’ realizadas nos fóruns da E-Oficina, que nos convidam a pensar, 

dentre outros aspectos, em como homens e mulheres se constroem em nossa sociedade, 

remetendo ao debate de gênero, considerando que a religião, a branquitude e a instituição família 

heterossexual predominam como valores orientadores de nossa sociedade, e contribuem para as 

construções de gênero (NERI, et al, 2005). Contudo, a categoria gênero, mais do que descrever o 

que é ser homem e mulher, problematiza os sentidos dados às funções sociais que assumem, aos 

lugares que ocupam, e aos seus modos de ser e estar no mundo, pois estes sentidos estariam 

ancorados na forma como cada sociedade percebe e significa as diferenças sexuais. 

Ao analisarmos no QABP, na questão que refere a violência entre pares/casais jovens, e o que a 

evidencia, podemos observar os números que indicam sim, quando perguntamos se já foi 

proibida/o de:  usar determinada roupa -34,4%; conversar com alguém - 33,6%; ir a algum lugar 

– 38,3%. Ao serem indagados se já foi ridicularizada/o pela pessoa "amada", 23,4% disse que 

sim. 18% foi perseguida/o pela pessoa "amada". Já foi insultada/o em relacionamentos amorosos, 

30,5%. 15,6% foi obrigada/o a manter relações sexuais quando não queria. E ainda, 39,1 já foi 

xingada/o por alguma razão. 

Com isso, observamos que essas e outras constatações, que ora emergem da coleta de dados vêm 

ao encontro do que presumíamos no início da pesquisa, ou seja, da nossa preocupação com o 

processo de naturalização e banalização da prática do bullying na escola, tratado “apenas” como 

mais uma violência no cotidiano das relações sociais e, portanto, fruto do momento atual. Bem 

como, o comportamento das/os jovens acerca da violência sexual, que está relacionada a cultura 

da “naturalização” e “banalização” da violência contra a mulher na sociedade. Portanto, a 

violência entre pares sofre uma certa tendência de ser naturalizada entre os/as adolescentes e 

jovens que consideram a violência uma manifestação de ciúme e demonstração de amor do/a 

parceiro/a agressor/a.  

 

 


